וַ יֵּצֵּ א
ז' בכסלו ה'תשע"ח

הדלקת נרות:

16:16

צאת השבת:

17:15

כולם מוזמנים לקידוש והצגת התערוכות
בשעה  10:30בסניף

וַ יֵּצֵּ א

צאת השבת:

הדלקת נרות:

17:15

16:16

ז' בכסלו ה'תשע"ח

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  12:00בצהריים.

שבת ארגון תשע"ח

שבת בר-מצוה של

" מובילים
בדרך תורה ועבודה "

עמיחי ססמן
העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי.

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

16:26 ,12:20

16:26

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

9:10 ,*8:00 ,6:30

8:15 ,6:45

8:00

8:15

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש8:51 :
סוף זמן תפילה)9:43 :

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

ליל שבת
שבת
בבוקר

16:26

קבלת שבת עם מנגינות קרליבך

8:20 ,*5:41

16:00 ,12:45

16:00 ,12:45

16:00

16:00 ,13:00

16:15 ,14:00

16:00

17:15

17:15

17:05

17:15

17:15

17:25

* המניין המרכזי

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב מיכאל ברום
שיעור קצר לפני מוסף:
הרב מתניה בן-שחר
לאחר מוסף" :מדרש חנן"

לאחר
מוסף

תהילים ושיעור לנשים

שבת אחר
הצהריים
ומוצאי
שבת

 18:00במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

שיחה אחרי קבלת שבת:
עמוס לוי

שיחה אחרי קבלת שבת:
אמוץ שפירא
 – 7:30שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

שיחה אחרי קבלת שבת:
יחיאל גרינבלום

השיעור של הרב שלמה
לוי לא יתקיים השבת.

– 10:00
תפילת ילדים

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם
 – 15:30מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')
שחרית (ב' ,ה')

,5:45

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

הרב צבי רון" :התפתחות
נוסחאות 'על הנסים'"
– 14:20
לימוד הורים וילדים

חב"ד
– 15:00
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

לאחר מנחה – סעודה
שלישית ודברי תורה

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,5:50

* כוותיקין

בתי תושבים /
אמרי רחל

פרשת השבוע לילדים בגיל
הרך עם מש' סיון וחברים

בימות החול:

16:26

16:26

16:26
9:15

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

שיעורים
בשבת:

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
בימים א' ,ו' :גם 8:40
(סוף זמן קריאת שמע)8:51 :

מנחה (א'-ה')

16:20 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,17:00

 – 15:30שיעור לנשים

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4
– 15:00
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :
6:10

5:50

כוותיקין:
( 5:55א') – ( 6:00ו')

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

21:30

20:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :למאיר ואורה וינגוט להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :ליהושע (ג'וש) ורומי ססמן ולעמיחי בר המצוה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לפיני וציפי סיון ויורם ומיכל תעסן לאירושי אריאל עם ליה .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :למאיר וקלרה דוכן ולאחינעם לאירושיה עם ניצן רואי .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לנחמיה ומיכל דימנטמן להולדת הנכד ,בן לנדב והודיה .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לדורון ומיכל פלדמוס להולדת הנכד ,בן ליסכה והלל וייס .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

מזל טוב :לסניף של ישראל ,סניף בני עקיבא נווה דניאל .לטליה הקומונרית ,לצוות ההדרכה ,לחניכים
ולחניכות ,שפע ברכות לרגל שבת הארגון .זכו לשבת שמחה ומהנה ולעלות בעזרת ה' בתורה ועבודה.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :יעקב אבינו מודה לה' על ההבטחה להיות לו לאלוקים ,להיות אתו ולשמור עליו ,ולתת לו ולעם
ישראל שיצא ממנו ,את ארץ ישראל .הא-ל הנאמן בכל דבריו קיים את הבטחותיו .פדה ה' את יעקב וגאלו מיד
חזק ממנו.
אנו בישוב מודים לה' על סיכול הניסיון לחדירה לישוב בליל שבת חיי שרה .יישר כוח ליואל גודיס הרבש"ץ
ולשומרים וסילי ואלברטו ,לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון .אנו מודים לה' על כל חסדיו ובתוכם על גשמי הברכה
שהתפללנו עליהם בתקופה האחרונה וזכינו השבוע לשפע טל ומטר לברכה.
ופרצת :השבת חוגג סניף בני עקיבא נווה דניאל עם תנועת בני עקיבא את "שבת הארגון" .בחודש האחרון עסקו
המדריכות והמדריכים עם החניכות והחניכים בחזון ובהגשמה בנושא "מנהיגים בדרך תורה ועבודה" .התחזקה
השאיפה לעלות בתורה ובמעשים טובים בעצמנו וליישם זאת בפעילות של נתינה בסביבתנו .ההורים ובני
המשפחה מוזמנים להשתתף בפעילויות ,לבקר ולהתרשם מהתערוכה והעשייה הברוכה בסניף .זו הזדמנות עבור
ההורים לשותפות בחלק חשוב של חיי הילדים ובחינוכם .תודה רבה לטליה הקומונרית ולצוות ההדרכה על
ההשקעה והמסירות בעיצוב דמותם הערכית של ילדינו .בלב אמיץ ועזרת ה' עלה נעלה!
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

השיעור היומי בתנ"ך לנשים :בבית משפחת קסוביץ בימים א-ה
 . 8:50- 8:20אנו לומדות ספר מלכים .הנושא השבוע:המהפך של
יהוא .כולן מוזמנות להצטרף.
בית מדרש נווה דניאל  :בית המדרש בנווה דניאל מתכבד להזמין
את הקהל לשיעורים של הרב מתניה שיתקיימו בימי ראשון מ9:00
עד  9:45בתנ"ך (אנו מתחילים ספר יחזקאל) ומ  9:45עד 10:30
ברמב"ם (מורה הנבוכים) .אנו לומדים בבית המדרש בבית הכנסת
המרכזי בימים א-ה מהשעה  9:00ועד הצהרים .לפרטים -אברהם
שטיינברג .0538248088
השיעור השבועי בתנ"ך  :אנו מעיינים עם הרב מתניה במזמורי תהלים .הלימוד מתקיים בבית משפחת קפלין
בימי שני בשעה  22:00 - 21:10פתוח לגברים ולנשים .הנושא השבוע :תורת הגמול  -בין תהלים לאיוב.
החוגים התורניים לילדים :עם הרב מתניה בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי .כולם מוזמנים ,כולן מוזמנות.
 15:20-15:40א'-ב' בנות
 15:40-16:00א'-ב' בנים

 17:00-17:30ה'-ו' בנות
 17:30-18:00ה'-ו' בנים

 16:00-16:30ג'-ד' בנות
 16:30-17:00ג'-ד' בנים

 18:00-18:30חוג טעמים לבנים ה'-ח'
 18:30-19:00ז'-ח' בנים
 19:00-19:30ז'-ח' בנות

שיעור גמרא :מתקיים בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי מיד לאחר תפילת ערבית ( .)20:30השיעור מועבר ע״י
הרב חנן כלאב בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו׳) .לומדים כעת מסכת מכות .מוזמנים בשמחה!
שיעור בספר הזוהר :על סדר פרשיות השבוע ,בכל יום חמישי בשעה  21.30 -20.30בבית משפחת הכהן אוריה.
אהל 'ותן חלקנו':
חמישי

20:30-22:00

" קדושת לוי "

לגברים

שבת

7:30-8:30

מדרש רבה על הפרשה

לנשים ולגברים

שבת

16:00-17:00

רבי נחמן ורבי נתן על הפרשה

לנשים

מקוה נשים שעון חורף :המקוה יהיה פתוח כל יום בין השעות .19:30-22:00
במוצאי השבתות הקרובות ,המקוה ייפתח בין השעות ( 19:30-22:00כמו בימי השבוע).
בלילות שבת נא להתקשר לקבוע מועד לטבילה.
מחיר טבילה ( ₪ 30בלילות שבת-פטורים מתשלום)  .נבקש להקפיד על התשלום.
לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון  050-7338910כולן מוזמנות בשמחה!
חורף בריא ונעים  .צוות הבלניות .

בטחון :השבוע התקיימה שיחה עם אל"מ שרון אסמן המח"ט (מפקד חטיבה) החדש של האזור עם כל ראשי
ועדי הישובים .אנו מאחלים לו הצלחה רבה בתפקיד הקשה והמאתגר .בפגישה עלו התובנות הבאות:


המח"ט מעדכן שבכל לילה מתקיימת פעילות יזומה התקפית .



צמצום מטרות  -המח"ט מבקש להקפיד ולעמוד אך ורק בתוך התחום הממוגן של הטרמפיאדות .



המח"ט מעודד מאוד יציאה לשטח לטיולים מאושרים על ידי הצבא .



בניה לא חוקית  -המח"ט מבקש ליידע את הצבא על כל בניה לא חוקית של ערבים בשטח ,העניין יטופל
מידית על ידי הצבא .



לינה בשטחים חקלאים  -הוסכם שזה לא חוקי ולכן המח"ט מבקש ליידע את הצבא על לינה של ערבים
בשטחים החקלאיים .כל תלונה תטופל מיידית על ידי הצבא .



חימום הקשר עם החילים  -המח"ט מעודד הזמנת חיילים לסעודות של שבת בבוקר .בליל שבת החילים
עסוקים בביטחון שוטף .

בהזדמנות זו אנו מזכירים כי יואל גודיס ,רבש"צ הישוב ,אחראי על כל נושא הביטחון בישוב .הטלפון שלו
הוא 052-8656325
לפניה למוקד הביטחון האזורי – טלפון 1208 -
שבת ארגון :בית 'נוה דניאל' מברך את סניף בני עקיבא ,הקומונרית ,צוות ההדרכה והחניכים/ות לרגל שבת
הארגון  .יישר כח לכל העוסקים במלאכה בכל החודש  -המדריכים והחניכים ,טליה הקומונרית ותהילה רכזת
הנוער .שתהיה שבת מוצלחת ומשמעותית לכולנו.
תוכנית 'מבקשי' :תוכנית 'מבקשי פניך' -בית מדרש לנוער ,חזרה לפעול בשעה טובה .תודה להלל ברנשטיין על
הובלת התוכנית.
חוג התעמלות קרקע :בשעה טובה ומוצלחת התחילו העבודות להקמת מחסן ליד אולם הכינוסים לטובת הציוד
של החוג .תוך כשבועיים העבודות יסתיימו ,ואז החוג יעבור לאולם הכינוסים לרווחת המתעמלות .
 12יחידות דיור :למעוניינים ישנה דירה להשכרה בפרוייקט  12יח"ד ,כניסה מיידית .לפרטים לפנות למזכירות
הישוב.

שעות פתיחת הדואר
יום ראשון

 18:00-19:00בערב

יום שני

 07:00-08:00בבוקר

יום שלישי  18:00-19:00בערב
יום רביעי

 16:00-17:00בערב

יום חמישי  18:00-19:00בערב
יום שישי

סגור !

סניף בני עקיבא נוה דניאל – הסניף של ישראל !
שלום לכולם ,נכנסתי לתפקיד הקומונרית לפני שבועיים וחצי ,בעיצומו של חודש הארגון .לאט לאט נכנסתי
לתוך העניינים וראיתי כמה הסניף חזק ,פעיל ושמח.
במהלך החודש האחרון עסקנו בנושא "מובילים בדרך תורה ועבודה" .מתוך הנושא הכללי כל שבט בחר לעצמו
נושא קטן להתמקד בו:
נבטים בנות – נתינה
נבטים בנים – אכפתיות
ניצנים בנות – הכרת הטוב
ניצנים בנים – שאיפה למצוינות
מעלות בנות – החברה הישראלית
מעלות בנים – ארץ ישראל
מעפילים בנות – שמחה
מעפילים בנים – עזרה לזולת
הרא"ה – עם ישראל
השבטים דנו בנושא ,חשבו עליו ועשו דברים קטנים וגדולים כדי ליישם את הנושא ולהרגיש אותו בפועל.
היה חודש משמעותי ,מקדם ושמח .צבענו ,צחקנו ,התאמנו ועשינו הרבה כיף.
אני רוצה להודות לשמוליק ,רבקה ולכל חברי המזכירות – על העזרה וההיענות תמיד לכל דבר .לאלעזר ,איש
התחזוקה ,שנענה בשמחה לכל מה שצריך .לועדת בני עקיבא על הליווי והתמיכה .לשכנים של הסניף שסבלו את
הרעש במהלך כל החודש .לחניכים האדירים שבאים לסניף בשמחה ומשקיעים הרבה .וכמובן למדריכים
היקרים שלא מפסיקים להשקיע ולחשוב ונותנים את הכל תמיד.
תודה לרב מתניה ,להורים ולכל מי שעזר ולקח חלק.
שתהיה לכולנו שבת משמעותית ושמחה,
שבת שלום! נפגש,
טליה ינובסקי

הֲ ָׁשבַ ת אֲ בֵ ָׁדה
בשבת פרשת חיי שרה איבדתי בגן חיים
ספינר צהוב שהציר שלו עם  2אומים ועליו
סמלי מוזיאון המדע .אשמח אם מצאתם
אותו .יונתן איילי )2( 0505996392

דרושות דירות :בשבת פרשת "וישלח" נחגוג אי"ה בר-מצווה לבננו אמיתי .נשמח לקבל דירות או חדרים
לאורחינו .בתודה מראש ובשמחות ,עמיאל וחפצי פישר.054-7825854 .
* הצעירים ברוחם :במוצאי שבת ויצא יתקיים מפגש מלווה מלכה בבית מקובסקי בשעה  .19:00נורית ויהודה
זליגר יספרו את כל הסיפור " נס השחר"  .כל אחד מתבקש להביא מטעם...
* ערב לימוד הורים ובני מצווה :מוזמנים לערב לימוד משותף להורים ובני המצווה המשתתפים בתוכנית בר
המצווה "ארגז הכלים שלי" של בית מדרש "באור פניך" .ביום רביעי הקרוב בשעה  19:00בבוקס .נפגש
בשמחה.
* מועדון ג'ודוגוש :זכה במקום הראשון באליפות קבוצתית ירושלים .הילדים שיצאו לייצג את המועדון
באליפות היו מכיתות ג'-ה' והשתתפו בהם גם יוחאי ונתנאל פולק ,ישראל ואלנתן טיילור וינון שפיים מנווה
דניאל .קבוצה אחת ניצחה את כולם והעפילה למקום הראשון והקבוצה השנייה ניצחה במקום השלישי .זה
הזמן לעדכן כי קבוצת בנות מתחילות בימי חמישי וקבוצת כיתות ג-ד' חדשים .זה הזמן להצטרף אלינו
וליהנות .מאחל לכולנו המשך עונה מעולה! דן פיטוסי
* סלסלת החלומות :מחפשים מתנה מרגשת לחגים? התאגדנו בשבילכם שלושה מותגים תוצרת גוש עציון -
איריס עיצובים וסדנאות  -איריס קאופמן מנווה דניאל ,תמר ותפוח מגשי פירות מעוצבים -שרה בלוך מנווה
דניאל ,ויקבי לביא מאפרת ,החל מ .₪ 220חפשו אותנו בf:
** דרושה משפחה מארחת לנערה בת  ,16שומרת שבת ,לומדת בירושלים .מוריה אביחיל .0546312354
** צוות מלצרים :אמין ומנוסה שעושה שבתות ואירועים ביישוב .לפרטים והצעת מחיר -055-663-6651 - .אבנר
קאהן.
** שיעורי פיתוח קול :אני מעבירה בביתי ברחוב נוף הרודיון 31 ,בנוה דניאל .השעורים כוללים חימום קולי,
תרגילי נשימה ותרגילים לפיתוח הקול והפקתו מהמקום הנכון ,בקלות ובצורה אמנותית .מתאמנים על
שירים אהובים וכן על דיבור נכון במידת הצורך .יש אפשרות לסדנא בת  10מפגשים לאמהות ובנות במחיר
מוזל .פרטים נוספים  -דליה הכהן אוריה

מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק  2שבועות
מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
תזכורת למשכירים ולמוכרים:
השכרת דירות  :אנו שבים ומזכירים כי לפני חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה.
לקביעת ראיון נא להתקשר לחיה שיימס בטלפון 054-6858289 :או במיילhaya.shames@gmail.com :
או לציפי ידידיה054-3075700 :

קליטה טובה!

tsipiyedidya@gmail.com

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
מחפשים לקנות :משפחה מחפשת דירה פרטית (עדיפות לכניסה ללא מדרגות) לקנייה ביישוב  -אורה תורגמן
)1( 052-2864805
למכירה :ברח' אלוני ממרא בצמוד למצפור האלף דירת  5חדרים  160מ' מקסימה ומרווחת קומה אחת!  4חדרי
שינה וסלון גדול ,יחידת הורים מפנקת 2 ,חדרי שירותים  -אמבטיה ושירותי אורחים .דוד שמש +
יונקרס .מזגנים ביחידת הורים ובסלון .מטבח מאובזר ופונקציונאלי 3 .מרפסות ,חדר כביסה 2 ,מחסנים
וגינה .יחידת השכרה מניבה  80מ'  3.5חדרים עם מטבח גדול ,שירותים עם אמבטיה .לפרטים  -לפרטים – מאיר
פרל )1( .0547771109
להשכרה :דירת  3חדרים בשכונה המערבית ,מוארת ומאווררת מאוד ,עם מזגן ,קומת קרקע ללא מדרגות.
כניסה החל מחודש פברואר .לפרטים אילת זמיר 0586898901

()1

למכירה :דירת גן יפיפייה במרכז הישוב קרוב לבית הכנסת ולגנים 4 ,חדרים (פרויקט ה ,)45-קומת כניסה,
אפשרות לכניסה נפרדת שלא מהבניין וללא מדרגות ,גינה גדולה ומטופחת ,חלונות אנדרסון ,נוף פתוח לכיוון
מערב .פנויה מדצמבר  .2018לפרטים :אייל פסטרנק 050-3272710

()2

להשכרה :דירת  3חדרים ,במרכז הישוב מול גן חיים על ציר מכולת-בית כנסת המרכזי  3 .כיווני אוויר ,חצר
גדולה 054-6531314 .גילה אוספנסקי

()2

להשכרה :דירה  2חדרים באלוני ממרא ללא מדרגות .אפשרית כניסה מידית 2 .כיווני אויר ,מזגן ,חצר פרטית.
מאד מתאים לזוג או לקליניקה/משרד .נא ליצור קשר עם בנימין לוי 6791 540 052

()2

להשכרה :דירת  5חדרים מרווחת ,שלושה כיווני אוויר וחצר גדולה .במיקום מרכזי .שמואל בורנשטיין:
 ,0509938070ורד)3( 0548058070 :
למכירה :קוטג' ברחוב המוריה ,במיקום מעולה! (בקרבת בתי הכנסת ,גני ילדים ,ספרייה ,סניף בני עקיבא,
סופרמרקט ,פארק שעשועים ,דואר ומזכירות)  160מ"ר בשני מפלסים ,הכולל  6חדרים 3 ,חדרי שירותים
ומקלחת /אמבטיה .מחסן ,גינה ,נוף  .קיימת אופציה ל  4חדרים נוספים בחלל הגג ששטחו  70מ"ר .לפרטים:
תמר עבודי חובארה )3( 0506877608

שעות פתיחת הספרייה:

כתובת אתר הספרייהhttp://nevedaniel.library.org.il :

אתר הספרייה סגור לרגל שיפוצים

יום ראשון16:00-19:00 :
15:30-18:30
יום שני:
יום שלישי15:30-18:30 :
יום רביעי20:30-22:30 :
יום חמישי16:00-19:00 :
21:30-22:30
מוצ"ש:

